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Лебане
Одељење за урбанизам,имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и
инспекцијске послове Општинске управе Лебане поступајући по захтеву инвеститора Општина
Лебане,ул. Цара Душана 116,матични број 07226608, захтев поднет дана 25.07.2017.године
преко Саше Ј. Михајловића,радника ЈП ,,ЛЕБАНЕ'',за издавање решења којим се одобрава
ивођење радова на изградњи МБТС 10/0,4 kV ,,Експотекст нова''',на к.п.бр. 894/2 K.O.
Лебане,на основу члана 8ђ.,члана 145.Закона о планирању и изградњи (,,Сл.гласник РС'' број
72/09,81/09-исправка 24/11,121/12,42/13-УС,50/13-УС,98/13УС,132/14 и 145/14),члана 28.и
29.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем(,,Сл.гласни
РС''број 113/15) ,доноси

РЕШЕЊЕ
ОДОБРАВА се Општини Лебане,ул.Цара Душана 116,мат.број 07226608, ПИБ 102878648,
извођење радова на изградњи МБТС 10/0,4 kV 2 x 1000 кVA,,Експортекст нова',на к.п.бр. 894/2
K.O. Лебане.Површина парцеле је 1 ха,80 ари,79 м2.
Класификациони број објекта 221420,категорија ,,Г,,. димензије објекта МБТС 10/0,4
kV,5,14m x 4,31m
Предрачунска вредност радова је 8.902.219,00 динара (без ПДВ-а).
Саставни део овог решења је Пројекат за грађевинску дозволу израђен од стране ,,ЕЕ
ИНЖЕЊЕРИНГ''-инжењерске делатности,Д. Буковица,Љубовија, Радисав Јовановић,пр,МБ
64444620,ПИБ,109810227 бр.тех.документације-главна свеска број 34-00/2017,Пројекат за
грађевинску дозволу број 34-3/207,јул 2017.године,одговорно лице пројектанта је Радисав
Јовановић,дипл.инж.маш.,одговорни пројектант је Милан Јовановић,дипл.инж.ел.број лиценце
350М865 13.
За предметни објекат не обрачунава се допринос за уређење грађевинског земљишта
сходно члану 97.став 8. Закона о планирању и изградњи и Општинском одлуком општине
Лебане 02 Број 418-2 од 29.01.2015.године.
Ово одобрење престаје да важи ако инвеститор не отпочне са радовима у року од две
године од дана правноснажности решења.
Инвеститор је дужан да овом органу пријави почетак грађења објекта,осам дана пре
почетка извођења радова кроз ЦИС.Уз пријаву радова доставља доказ о плаћеној
административној такси и накнаде за Централну евиденцију.
Извођач радова је дужан да овом органу поднесе изјаву о завршетку темеља кроз
ЦИС,одмах по завршетку њихове изградње.Уз изјаву прилаже геодетски снимак изграђених
темеља,израђен у складу са прописима којима се уређује извођење геодетских радова.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Општини Лебане,ул.Цара Душана,улица Cara Dušana 116,,поднелa је захтев дана
25.07.2017.године преко пуномоћника Саше Ј. Михајловића,радника ЈП ,,ЛЕБАНЕ'',за издавање
решења којим се одобрава ивођење радова на изградњи МБТС 10/0,4 kV ,,Експотекст нова''',на
к.п.бр. 894/2 K.O. Лебане
Уз захтев је достављена документација и то:
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-Пројекат за грађевинску дозволу израђен од стране ,,ЕЕ ИНЖЕЊЕРИНГ''-инжењерске
делатности,Д.Буковица,Љубовија,Радисав Јовановић пр. МБ 64444620,ПИБ,109810227,
Број техничке документације,главна свеска број 34-00/2017,Пројекат за грађевинску дозволу
број 34-3/2017,јул месец 2017.године ,одговорно лице пројектанта је Радисав Јовановић,дипл.
инж.маш.,одговорни пројектант је Милан Јовановић,дипл.инж.ел.број лиценце 350М865 13.
- извод из листа непокретности број 719 К.О. Лебане
- Техничке услове за пројектовање и прикључење на дистрибутивни електроенергетски систем
издате под ројем 82656/9 од 30.03.2017.године,издати од стране ОДС ,,ЕПС
Дистрибуција'',д.о.о. Београд,Огранак ,,Електродистрибуција Лесковац,,Лесковац,ул.Стојана
Љубића бр.16
- овлашћење за заступање
- доказ о уплати накнаде за CEOP у износу од 2000,00 динара
У поступку по поднетом захтеву ово Одељење је утврдило да је инвеститор приложио
потребну документацију прописану чланом 145.Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник
РС'' бр. 72/09,81/09-исправка, 24/11,121/12,42/13-УС,50/13-УС,98/13УС,132/14 и 145/14) и
чланом 28. И 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем(,,Сл.гласник РС'' број 113/15) за издавање решења којим се одобрава извођење радова
на изградњи МБТС 10/0,4 kV 2x1000 kVA, на к.п.бр. 894/2 K.O. Лебане.
На основу приложених доказа и утврђеног чињеничног стања одлучено је као у
диспозитиуву решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ
Против овог решења дозвољена је жалба Министарству грађевинарства,саобраћаја и
инфраструктуре-Јабланички управни округ у Лесковцу,у року од осам дана од дана
достављања.
Жалба се предаје преко овог Одељења,таксирана са 400,00 динара административне
таксе.
Решење доставити подносиоцу захтева,општинској грађевинској инспекцији и архиви.
Шеф одсека за урбанизам
Бранко Дојчиновић,дипл.инж.грађ.
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